
 

 

 

 

 

 

 
Barcelona Treball 
 

Maig 2019 

 

L’estiu és un bon moment per treballar de forma temporal o en les vacances dels 

estudis. Si vols buscar feina en la temporada estiuenca, en aquest document trobaràs 

una relació de recursos web específics per trobar feina a l’estiu endreçats per sectors: 

Comerç, Turisme i Hosteleria; Oci, cultura i lleure i altres serveis com per exemple 

socorristes o docents. 

També disposes d’altres recursos generals com webs de treball a l’estranger, empreses 

de selecció, empreses de treball temporal i recursos 2.0. 
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COMERÇ 

Venedors/es,  Reposadors/es, Línia de caixa, Venedors/es tècnics/tècniques, Atenció a la clientela 

 

Fashionunited 

 

http://www.fashionunited.es/Bolsa_de_Empleo_de_la_moda/ 

 

Portal especialitzat en la indústria de la moda. Inclou una borsa de treball i pràctiques a empreses, especialment en 

punt de venda i màrqueting. 

 

 

Mediamark 

 

http://www.mediamarkt.es/mcs/shop/trabaja-con-nosotros/unete-a-nosotros.html 

 
 

Empresa de distribució electrònica de consum. A l’apartat “trabaja con nosotros” pots consultar les ofertes de 

l’empresa i enviar el teu currículum. 

 

 

Inditex 

 

https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/ofertas-empleo 

 

Inditex és un dels principals distribuïdors de moda que agrupa vuit marques comercials. Zara, Pull & Bear, Massimo 

Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home i Utergüe. En el seu web trobaràs ofertes de feina tant a nivell 

nacional com internacional a l’apartat “Ofertas”. En períodes com l’estiu es publiquen nombroses ofertes de feina. 

 

 

Mango 

https://shop.mango.com/iframe.faces?ts=1558507045351&state=she_001_ES 

Mango és una multinacional dedicada al disseny, la fabricació i la comercialització de roba de vestir i complements 

per a dona i home. Si et registres a l’apartat “Trabaja con nosotros” pots accedir a les ofertes de feina que s’hi 

publiquen. 

 

 

C&A 

http://www.c-and-a.com/es/es/corporate/company/empleo/ofertas-de-empleo-ca/ 

 

C&A és una cadena holandesa de moda per tota la família. Des de l’accés “ofertas de empleo” pots consultar les 

ofertes de feina publicades. 

 

 

Carrefour 

http://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/ 

 

A través d’aquest enllaç podràs accedir a les ofertes de feina vigents de Carrefour. A més, també pots registrar el teu 

CV per a participar en futurs processos de selecció. 

 

 

 

 

 

http://www.fashionunited.es/Bolsa_de_Empleo_de_la_moda/
http://www.mediamarkt.es/mcs/shop/trabaja-con-nosotros/unete-a-nosotros.html
https://www.inditexcareers.com/portalweb/es/ofertas-empleo
https://shop.mango.com/iframe.faces?ts=1558507045351&state=she_001_ES
http://www.c-and-a.com/es/es/corporate/company/empleo/ofertas-de-empleo-ca/
http://www.carrefour.es/trabaja-en-carrefour/envia-tu-curriculum/mas-info/
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Keisy 

 

https://www.keisy.es/treball/ 

A través d’aquest enllaç podràs accedir a les ofertes de feina vigents de Keisy. A més, també pots registrar el teu CV 

per a participar en els seus processos de selecció. 

 

 

Decathlon 

http://trabajaconnosotros.decathlon.es/candidaturas-abiertas/        

 

Decathlon és una multinacional especialista en la creació i distribució d’articles esportius. És una empresa en 

expansió i, per tant, amb necessitat de reforça la seva plantilla. En aquest enllaç pots consultar les seves ofertes. 

 

 

Yobalia 

 

http://www.yobalia.com/es/candidato 

 

 

Portal especialitzat en marketing promocional. Ofereix contractes per promocions. Tens l’opció de  realitzar una 

cerca utilitzant una paraula clau, per exemple “dependiente”,“comercial”, etc. També pots penjar el teu currículum 

perquè el consultin les empreses. 

 

 

 

 

TURISME  I HOSTALERIA 

Cambrer/a, Cuiner/a, Recepcionista, Cambrer/a de pisos 

 

Grupo Hoteler Catalonia 

http://www.hoteles-catalonia.com/es/trabaja_con_nosotros/index.jsp 

 

El grup Catalonia és una cadena hotelera en expansió. Al apartat “trabaja con nosotros” pots consultar les ofertes 

de feina i enviar el teu currículum. 

 

Accor 

https://jobs.accor.com/home.aspx 

 

Grup empresarial d’hotels. Al seu web pots trobar ofertes de feina a nivell tant nacional com internacional.  Es 

publiquen ofertes per a un ampli ventall de perfils del sector, des d’hoteleria i restauració (recepció, cambrers/es de 

pisos, sala i cuina) a perfils de gestió i suport (ventes, management, informàtica, finances). 

 

NH Hotel Group 

https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/empleo    

 

NH Hotel Group és una de les principals cadenes hoteleres espanyoles. Trobaràs les ofertes a l’apartat  “Únete a NH” 

Pots fer una cerca per l’activitat que t’interessi ( hotels, serveis centrals ) i veure les ofertes disponibles. 

 

http://trabajaconnosotros.decathlon.es/candidaturas-abiertas/
http://www.yobalia.com/es/candidato
http://www.hoteles-catalonia.com/es/trabaja_con_nosotros/index.jsp
https://jobs.accor.com/home.aspx
https://www.nh-hoteles.es/corporate/es/empleo
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Turijobs.com 

http://www.turijobs.com/ 

 

Portal de feina i formació del sector turístic on trobaràs ofertes per treballar en els diversos àmbits del sector. A 

través del seu cercador pots indicar les àrees del teu interès per conèixer les ofertes més afins al teu perfil. 

 

Gastroempleo.com 

http://www.gastroempleo.com/ 

 

Borsa de treball del magazine gastronòmic Afuegolento, on es publiquen ofertes majoritàriament de l’àmbit de 

l’hostaleria. A més de consultar les ofertes vigents, també pots publicar-hi el teu currículum. 

 

 

Grupo Zena 

http://www.zena.com/trabaja-con-nosotros 

 

Grupo Zena gestiona diverses marques, entre elles: Domino's Pizza, Burger King, Foster's Hollywood, Cañas & Tapas,  

i La Vaca. Publiquen ofertes per a perfils relacionats amb l’hostaleria i la restauració. 

 

MORIGER Consulting 

http://www.moriger.com/seleccion-candidatos.htm 

 

Empresa de selecció de personal especialitzada en les àrees d’Hoteleria, Restauració, Turisme i Comerç. Gestionen 

perfils professionals com: recepcionistes, caps de cuina, cambrers/es, caixers/es... Pots enviar les teves dades a 

l’apartat “atención al candidato”. 

 

 

Hosteleo.com 

 

https://hosteleo.com/es/      

 

Portal d’ocupació especialitzat en el sector Hostaleria. Pots cercar ofertes per categoria professional i localitat. Per 

accedir a ofertes d’estiu si en el cercador poses “estiu/verano”. 

 

Barcelona Crew 

http://www.barcelonacrew.com/index.php 

Barcelona Crew és una empresa del mercat de la Selecció i la Formació en el sector de l'hostaleria i turisme 

especialment orientada al sector de iots i creuers de luxe. A l’apartat “Positions” podràs inscriure’t a les ofertes de 

feina vigents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.turijobs.com/
http://www.gastroempleo.com/
http://www.zena.com/trabaja-con-nosotros
http://www.moriger.com/seleccion-candidatos.htm
https://hosteleo.com/es/
http://www.barcelonacrew.com/index.php
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OCI, CULTURA I LLEURE 

Monitors/es, Personal parcs atraccions, Animadors/es 

 

Pere Tarrés 

 

https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/la_fundacio/borsa_treball/oferte

s_feina/ofertes-fpt# 

 

 

La Fundació Pere Tarrés es dedica a la promoció de l'educació en el lleure, el voluntariat i la millora de la intervenció 

social. Accedeix a la seva Borsa de treball per conèixer les ofertes de monitors/es del lleure, animadors/es i 

educadors/es. 

 

ACCAC 

http://www.accac.cat/public/index.php?seccio=borsa 

 

ACCAC és l’Associació de cases de colònies i albergs de Catalunya. Al apartat “Borsa de treball” pots veure les ofertes 

de feina i publicar el teu currículum per a participar en els seus processos de selecció 

 

Tuti 

http://www.tuti.es/ofertes.html 

 

 

Entitat que treballa en l’àmbit de la educació i la gestió de projectes socials i culturals. A l’apartat “ofertes de feina” 

pots veure els perfils professionals que sol·liciten ( educadors/res, talleristes, monitors/res,...) i enviar el teu cv.  

 

Animajobs 

http://www.animajobs.es/ 

 

Portal d’ocupació especialitzat en l’Animació turística Internacional (hotels, resorts turístics i càmpings). A l’apartat    

“Buscar trabajo” trobaràs les ofertes disponibles per categories i localitat i podràs enviar-hi el teu currículum.  

 

PortAventura World 

https://www.portaventuraworld.com/ca/nosaltres/treballa-amb-nosaltres      

 

PortAventura és un dels  parcs temàtic més gran d’Europa. A l’apartat “Treballa amb nosaltres” podràs registrar el 

teu currículum. 

 

Asproparcks 

http://www.asproparks.com/empleo/ 

 

Creada al 1991, és un dels majors operadors a Europa de Parcs i Centres d'Oci. Té diverses àrees d’activitat: Parcs 

Aquàtics,  Parcs d’Atraccions, Zoològics i Delfinaris... Pots consultar les ofertes a nivell internacional de feina a 

l‘apartat “Empleo” i enviar el teu C.V. 

 

 

 

https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/la_fundacio/borsa_treball/ofertes_feina/ofertes-fpt
https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/home/la_fundacio/borsa_treball/ofertes_feina/ofertes-fpt
http://www.accac.cat/public/index.php?seccio=borsa
http://www.tuti.es/ofertes.html
http://www.animajobs.es/
https://www.portaventuraworld.com/ca/nosaltres/treballa-amb-nosaltres
http://www.asproparks.com/empleo/
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Aquabrava 

http://www.aquabrava.com/es/trabaja-con-nosotros 

 

Parc aquàtic situat en la Costa Brava.  A l’apartat “treballa amb nosaltres” pots enviar les teves dades, i especificar 

el lloc de feina  que t’interessa ( recepció, socorrista,  auxiliar de neteja, cambrer/a,....) 

 

 

 

 

 

 

LOGÍSTICA 

Mosso/a magatzem, repartidors/es, transportistes 

Jobtransport 

https://www.jobtransport.com/ 

 

Portal d’ocupació especialitzat en l’àrea logística. Pots veure les ofertes d’empleo cercant per paraula clau i per 

localitat. 

Martinez -Campo Atlas 

http://www.martinez-campo.com/puestos.php 

 

Empresa de selecció de personal especialitzada en l'àrea del transport internacional, trànsit, logística i distribució. 

A l’apartat “Puestos disponibles” pots consultar les ofertes de treball disponibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRES SERVEIS 

Socorristes, Docents 

Cruzroja 

http://web.creuroja.org/borsadetreball/ 

A l’apartat “ofertes de feina” pots veure els perfils professionals que sol·licita aquesta organització: socorristes 

aquàtics/ques,  monitor/a platges, director/a lleure, entre d’altres. Pots omplir un formulari per formar part de la seva 

borsa de treball. 

 

 

El profe a casa 

 

http://www.elprofeacasa.com/ca_ES/jobs/apply/treballa-amb-nosaltres-1       

 

Portal especialitzats en classes particulars a domicili. Pots registrar les teves dades com a docent: reforç escolar a 

l’estiu, classes de recuperació, professor/a d’idiomes, etc. 

http://www.aquabrava.com/es/trabaja-con-nosotros
http://www.martinez-campo.com/puestos.php
http://web.creuroja.org/borsadetreball/
http://www.elprofeacasa.com/ca_ES/jobs/apply/treballa-amb-nosaltres-1
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S.E.P. Serveis Esportius Professionals 

 

http://www.sepesports.com/ca/ 

 

Empresa de serveis amb ofertes de feina de socorrista, entradors/ores personals, monitors/ores, nutricionistes... A 

l’apartat “treballa amb nosaltres”, pots deixar les teves dades i enviar el teu c.v. 

 

B:SM 

https://www.bsmsa.cat/ 

Empresa municipal de l'Ajuntament de Barcelona que gestiona diversos serveis com l’Àrea verda, la xarxa 

d’aparcaments subterranis municipals, bicing, Tibidabo, El Parc del Fòrum, entre d’altres. A l’apartat  “treballa amb 

nosaltres” pots deixar les teves dades i consultar les ofertes de feina. 

 

Grupovisegurity 

http://grupovisegurity.com/es/empresa 

Empresa especialitzada en serveis de seguretat. A l’apartat “trabaja con nosotros” pots enviar el teu currículum. 

 

Gudog 

https://gudog.com/cuidadores-de-perros-barcelona 

 

Gudog és una plataforma que posa en contacte a cuidadors de gossos amb experiència i propietaris de gossos. 

Ofereix serveis de cangur, allotjament i passeig. La persona interessada en oferir aquest serveis s’ha de registrar 

detallant les tarifes del serveis, localització i una presentació personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREBALLAR A L’ESTRANGER 

Au-pair,  Recollida fruita, Monitors/es,  Atenció al client 

Justjobs4students 

http://www.fish4.co.uk/ 

 

Portal amb ofertes temporals d’estiu del Regne Unit i altres països. Pots cercar ofertes per paraula clau, localització 

geogràfica o categoria professional. també pots fer la cerca d’ofertes pel nom de l’empresa. 

 

SeasonWorkers 

https://www.seasonworkers.com/       

 

Seasonworkers és un cercador internacional de feines temporals en determinades estacions de l'any. Trobaràs un 

apartat específic de “Summer Jobs”. 

 

http://www.sepesports.com/ca/
https://www.bsmsa.cat/
http://grupovisegurity.com/es/empresa
https://gudog.com/cuidadores-de-perros-barcelona
http://www.justjobs4students.co.uk/
http://www.fish4.co.uk/
http://www.seasonworkers.com/
https://www.seasonworkers.com/
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Job Monkey  

http://www.jobmonkeyjobs.com/ 

 

Portal de feina on trobaràs ofertes per treballar a parcs temàtics, turisme, parcs nacionals de diversos països, etc.  A 

l’apartat “Searchs jobs” pots cercar ofertes de feina segons els teus interessos. 

 

Anywork Anywhere 

http://anyworkanywhere.com/ 

 

Cerca diferents ofertes de feina en diferents països i continents. A l‘apartat “Search jobs” trobaràs una selecció dels 

lloc de feina més destacats  amb la informació detallada per inscriure-t’hi. També hi trobaràs ofertes per feines de 

voluntariat.  

 

Childcare International 

http://www.childint.co.uk/ 

 

Agència internacional especialitzada en treball d’au-pair, membre de la Associació Internacional d’au-pairs, amb més 

de 25 anys en el sector. Pots deixar les teves dades en un formulari perquè les famílies et contactin. 

 

Xarxa Eures 

https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage     

 

Portal europeu de la mobilitat professional. És un recurs sobre la mobilitat professional a Europa amb informació 

sobre les condicions laborals, l’accés als serveis nacionals d’ocupació dels països i recursos  per  formació.  A l’apartat 

“Solicitantes de empleo” pots cercar ofertes de feina per sector i país. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PORTALS D’OCUPACIÓ GENERALISTES, EMPRESES DE SELECCIÓ, EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL 

Trobaré feina 

http://trobarefeina.com/ 

 

Portal generalista, on pots cercar feina en diversos àmbits si cerques per “categoria”. 

 

Jobrapido 

http://es.jobrapido.com/ 

 

Jobrapido és un cercador d’ofertes de feina en diferents portals d’ocupació. Si indiques “Estiu/Verano” a “Qué trabajo 

buscas” i la teva ciutat, accediràs a les ofertes per a la temporada d’estiu. 

 

http://www.jobmonkey.com/
http://www.jobmonkeyjobs.com/
http://anyworkanywhere.com/
http://anyworkanywhere.com/
http://www.childint.co.uk/
https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage
http://trobarefeina.com/
http://es.jobrapido.com/
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Indeed 

https://www.indeed.es/    

 

Metacercador que busca la informació que li demanes en diferents portals d’ocupació. Si a “Qué” indiques 

Estiu/Verano i a “Dónde” la ciutat del teu interès obtindràs les ofertes vinculades a l’estiu i al municipi indicat. 

DonEmpleo.com 

www.DonEmpleo.com 

 

Portal d’ocupació on pots trobar moltes de les empreses que necessiten reforçar les seves plantilles durant la 

campanya d’estiu.  A través del Portal podràs inscriure’t a les ofertes de feina del teu interès. 

 

Adecco 

http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Accesible=false 

 

Empresa de Treball Temporal on trobaràs ofertes de diversos àmbits. Si indiques  a “Palabra clave” l’àrea on cerques 

feina ( ex. Aeropuerto, promotor) accediràs a les ofertes de feina relacionades. 

 

Randstad 

https://www.randstad.es/candidatos/    

 

Ranstad és una Empresa de Treball Temporal que disposa d’ofertes de feina per a campanyes d’estiu. Pots accedir a 

elles si en el cercador indiques la paraula “Estiu/Verano”. També pots cercar ofertes per “Especialidades” : 

administració, aeroport, educació, entre d’altres. 

 

 

Hays 

http://www.hays.es/index.htm 

 

Empresa de Selecció on pots cercar ofertes per paraula clau, ciutat i àrea d’especialització. Disposa d’un xat, per 

ajudar-te en el que necessites i també un blog amb informació sobre el mercat de treball, consells per a la recerca de 

feina, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS 2.0 

App mòbils  per a cercar feina 
 

Infojobs Card 
 

http://apps.trabajo.infojobs.net/ 

 

 

A través d’aquesta app, per a usuaris d’infojobs, pots localitzar diferents ofertes de feina i enviar el teu currículum. 

També et permet compartir les ofertes amb els teus contactes de Facebook i Twitter. 

 

https://www.indeed.es/
http://www.donempleo.com/
http://ofertas.adecco.es/candidato/ofertas/Ofertas.aspx?Accesible=false
https://www.randstad.es/candidatos/
http://www.hays.es/index.htm
http://apps.trabajo.infojobs.net/
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Jobeeper 
 

http://jobeeper.com/ 
 

 

Aplicació que localitza ofertes de feina en funció del teu perfil professional i localitat, enviant-te-les directament al  

mòbil. Rebràs les ofertes al instant sense necessitat de registrar-te. 
 

 

CornerJob 
 

https://www.cornerjob.com/es/candidate/ 
 

 

Aplicació per trobar feina de forma ràpida: crees el teu perfil i et pots posar en contacte amb les empreses per xat i  

obtenir una resposta en menys de 24 hores. 
 

 

Indeed 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indeed.android.jobsearch&hl=es 
 

 

Aplicació que et permet una cerca ràpida d’ofertes del teu interès. Pots fer cerques per perfil professional, localitat i  

per nom d’empresa. 
 

 

Jobtoday 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobtoday.app&hl=es 
 

 

Aplicació molt senzilla que et connecta a través de xat amb les empreses i que garanteix una resposta ràpida als 

candidats/es. 

 

Linkedin 
 

https://itunes.apple.com/es/app/linkedin/id288429040 
 

 

Una de les xarxes professionals més utilitzades per la  recerca de feina permet, de la mateixa manera que la seva versió 

web, pujar el teu cv i contactar amb les ofertes de feina que més t’interessin. 
 

 

http://jobeeper.com/
https://www.cornerjob.com/es/candidate/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.indeed.android.jobsearch&hl=es
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jobtoday.app&hl=es
https://itunes.apple.com/es/app/linkedin/id288429040

